
Tarih Matematik Türkçe Fen Sosyal İngilizce Din
En çok dokuz basamaklı doğal sayıları 
okur ve yazar.

Bağlamdan yararlanarak bilmediği 
kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.

Güneş’in özellikleri açıklar. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı 
olarak kendi gelişimine katkısını fark 
eder.

Greeting and meeting people 
Expressing likes and dislikes Making 
simple inquiries

1. Evrendeki mükemmel düzen ile 
Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği 
arasında ilişki kurar.

En çok dokuz basamaklı doğal 
sayıların bölüklerini, basamaklarını 
ve rakamların basamak değerlerini 
belirtir.

a) Öğrencilerin tahmin ettikleri 
kelime ve kelime gruplarını 
öğrenmek için görseller, sözlük, 
atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. 
araçları kullanmaları sağlanır.

a. Güneş’in geometrik şekline 
değinilir.

Yakın çevresinde yaşanan bir 
örnekten yola çıkarak bir olayın çok 
boyutluluğunu açıklar.

2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı 
olduğunu fark eder.

Kuralı verilen sayı ve şekil 
örüntülerinin istenen adımlarını 
oluşturur.

b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve 
kelime gruplarından sözlük 
oluşturması teşvik edilir.

b. Güneş’in de Dünya gibi 
katmanlardan oluştuğuna değinilir 
ancak katmanların yapısından 
bahsedilmez.

Kelimeleri anlamlarına uygun 
kullanır.

c. Güneş’in dönme hareketi yaptığı 
belirtilir.

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve 
terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.

Ay’ın özelliklerini açıklar.

a. Ay’ın büyüklüğü belirtilir.
b. Ay’ın geometrik şekline 
değinilir.

c. Ay’ın yüzey yapısı hakkında bilgi 
verilir.

ç. Ay’ın atmosferinden bahsedilir.

Ay’da canlıların yaşayabileceğine 
yönelik ürettiğiFikirleri tartışır

En çok beş basamaklı doğal sayılarla 
toplama ve çıkarma işlemi yapar.

Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. Ay’ın dönme ve dolanma 
hareketlerini açıklar.

Sahip olduğu haklarının farkında olan 
bir birey olarak katıldığı gruplarda 
aldığı rollerin gerektirdiği görev ve 
sorumluluklara uygun davranır.

Asking for and giving directions 
(Making simple inquiries)

3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm 
isimlerinin yansımalarına örnekler 
verir.

İki basamaklı doğal sayılarla zihinden 
toplama ve çıkarma işlemlerinde 
strateji belirler ve kullanır.

 Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. a. Ay’ın dönme hareketi yaptığı 
belirtilir.

Çocuk olarak haklarından 
yararlanmaya ve bu hakların ihlal 
edildiği durumlara örnekler verir.

Talking about locations of things and 
people"

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma 
işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt 
eder.

b. Ay’ın dolanma hareketi yaptığı 
belirtilir.

Somut kalıntılarından yola çıkarak 
Anadolu ve Mezopotamya 
uygarlıklarının insanlık tarihine 
önemli katkılarını fark eder.

En çok üç basamaklı iki doğal sayının 
çarpma işlemini yapar.

 Yazdıklarında yabancı dillerden 
alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 
kelimelerin Türkçelerini kullanır.

c. Zaman dilimi olarak ay 
kavramına değinilir.

En çok dört basamaklı bir doğal 
sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal 
sayıya böler.

Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya 
etrafındaki dolanma hareketi 
arasındaki ilişkiyi açıklar.

Doğal sayılarla çarpma ve bölme 
işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.

Benzetme (teşbih) ve kişileştirme 
(teşhis) söz sanatları verilir.

a. Ay’ın ana ve ara evreleri 
arasındakiFarkı /Farkları belirtilir.

Doğal sayılarla zihinden çarpma ve 
bölme işlemlerinde uygun stratejiyi 
belirler ve kullanır.

b. Evrelerin oluş sırasına bağlı 
olarak isimleri belirtilir.

Bölme işlemine ilişkin problem 
durumlarında kalanı yorumlar.

c. Ay’ın iki ana evresi arasında 
geçen sürenin bir hafta olduğu 
belirtilir.

Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki 
ilişkiyi anlayarak işlemlerde 
verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm 
veya bölünen) bulur.

Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine 
göre hareketlerini temsil eden bir 
model hazırlar.

a. Ay’ın Dünya etrafında dolanma 
yönü belirtilir.

b. Dünya’nın Güneş etrafındaki 
dolanma yönü belirtilir.

c. Dünya’dan bakıldığında Ay’ın 
hep aynı yüzünün görüldüğü 
belirtilir.
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